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ทีม่า: ประชาชาตธุิรกจิ (25 กค 59) 
 



อ านาจทีเ่ปลีย่นแปลง หรือสัญญาทีถู่กลมื? 

• ชูธงเทคโนโลยดีจิิทัล 

• ละเลยเจตนารมณ์การปฏิรูปส่ือ 

• ละเลยสิทธิของภาคประชาชน 

• ปรับลดอ านาจ กสทช.จากองค์กรอสิระ เป็น
องค์กรภายใต้อ านาจรัฐบาล 



จากองค์กรอสิระ มาสู่ องค์กรของรัฐ 

• จากมาตรา 40 ในรัฐธรรมนูญฉบับ ปี พ.ศ. 2540 

• และจากมาตรา 47 ในรัฐธรรมนูญฉบับ ปี พ.ศ. 2550 

• ทีร่ะบุว่า “คลืน่ความถี่เป็นทรัพยากรของชาตเิพือ่
ประโยชน์สาธารณะ” 

• และ “ให้มีองค์กรอสิระขึน้มาจัดสรรคลืน่ความถี่
ดังกล่าว” 



อ านาจจากศูนย์กลาง 

ผู้ปกครอง 

คนชายขอบ 
(ถูกปกครอง) 

คนชายขอบ 
(ถูกปกครอง) 

คนชายขอบ 
(ถูกปกครอง) 

คนชายขอบ 
(ถูกปกครอง) 



การส่ือสารแนวดิง่ 

ประชาชน 

ผู้อ่าน ผู้ฟัง ผู้ชม 

สังคมอ านาจนิยม 



รัฐ 
เจ้าของ 

ใช้ประโยชน์ 
จดัสรร 

ประชาชน 

คล่ืนความถี่ 
• รัฐวสิาหกจิ 
• ทุนธุรกจิ 
• (ผ่านระบบสัมปทาน) 

• ส่วนราชการ 



กสทช. 

คลืน่ความถี ่

ภาคธุรกจิเอกชน ภาครัฐ ภาคประชาชน 

การปฏิรูปส่ือ 

รัฐสภา 



ร่าง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลืน่ความถีฯ่ 

• องค์กรจัดสรรคลืน่ความถี่ฯ เป็นองค์กรของรัฐภายใต้กระทรวง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (ไอซีท)ี 

• การจัดท าแผนแม่บทการบริหารคลืน่ความถี่ ตารางก าหนดคลืน่ความถ่ี
แห่งชาติ แผนแม่บทกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน์ แผนแม่บท
กจิการโทรคมนาคม แผนความถ่ีวทิยุ และแผนเลขหมายโทรคมนาคม
น้ัน ต้องจัดท าให้สอดคล้องกบันโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการ
พฒันาดิจิทัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม (ร่างมาตรา 13) และ กสทช. ต้อง
ด าเนินการให้สอดคล้องกบันโยบายและแผนระดับชาตฯิดังกล่าว (ร่าง
มาตรา 43)  



ร่าง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลืน่ความถีฯ่ 

• โดยให้คณะกรรมการดจิิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาตเิป็นผู้ก ากบัดูแล 

• โดยสามารถวนิิจฉัยช้ีขาดการด าเนินงานของ กสทช. ว่า 

• มคีวามสอดคล้องกบันโยบายและแผนระดบัชาติว่าด้วย
การพฒันาดจิิตอลเพือ่เศรษฐกจิและสังคมหรือไม่ (ร่าง
มาตรา 19)  



รัฐบาลประกาศนโยบายเศรษฐกจิดจิิทลั 

 
 
 

พ.ร.บ. การพฒันาดจิิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสังคม 

คณะกรรมการดจิิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสาร 



กสทช. 

คลืน่ความถี ่

ภาคธุรกจิเอกชน ภาครัฐ ภาคประชาชน 

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศฯ 
คณะกรรมการ
ดิจิตอลฯ 



กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

ส่ือสาร 

ร่าง พ.ร.บ.ฯ ธุรกรรม
ทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

ร่าง พ.ร.บ.ฯ การรักษา
ความม่ันคงปลอดภัย  

ไซเบอร์ 

ร่าง พ.ร.บ.ฯ การ
กระท าความผิด

เกี่ยวกับคอมพวิเตอร์ 

ร่าง พ.ร.บ. 
คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล 

ร่าง พ.ร.บ. กองทุน
พัฒนาดจิทิัลเพื่อ
เศรษฐกจิและสังคม 

ร่าง พ.ร.บ.ฯ การ
ส่งเสริมเศรษฐกจิ

ดจิทิัล 

ร่าง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรร
คล่ืนความถี่ฯ 

ร่างพระราชกฤษฎีกา
จัดตัง้ส านักงาน

พัฒนาธุรกรรมทาง
อเิลก็ทรอนิกส์ 



 
 

องค์กรอสิระ  
ตามรัฐธรรมนูญ 

 
 

องค์กรปฏิบัติงาน 
ตามนโยบายรัฐ 



สัดส่วนการใช้คลืน่ทีก่ าหนดไว้ใน 

• ภาครัฐ 40 % 

• ภาคเอกชน 40 % 

• ภาคประชชน 20 %  

?????? 



สาระส าคญัเพิม่เติม 

• ร้ือโครงสร้างกสทช. จาก 2 บอร์ด เป็น 1 บอร์ด 

• ปรับจ านวนกรรมการ จาก 11 เหลอื 7 

• ปรับคุณสมบัตกิรรมการให้เอือ้ต่อรัฐและเอกชน 

• ปรับกระบวนการสรรหาให้มีลกัษณะเบ็ดเสร็จ 

• ปรับหน้าที่เพือ่ลดทอนอ านาจ 

• ปรับบทบาทให้เป็นรัฐวสิาหกจิ 



องคก์รอิสระ  
1 องคก์ร 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จ านวน 11 คน 

ดา้น
กิจการ
กระจาย
เสียง    
1 คน 

ดา้น
กิจการ
โทรทศัน์  

1 คน 

ดา้น
กิจการ
โทรคม
นาคม   
2 คน 

ดา้น
กฎ 
หมาย  
2 คน 

ดา้น
เศรษฐ
ศาสตร์  
2 คน 

ดา้น
คุม้ครอง
ผูบ้ริโภค  

2 คน 

ดา้น
การศึกษา 
วฒันธรรม  

1 คน 



องคก์รอิสระ  
1 องคก์ร 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จ านวน 11 คน 

คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคม (กทค.)

จ านวน 5 คน 

คณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทศัน์ 
(กสท.)  จ านวน 5 คน 

ประธานกสทช. 



รองประธาน              
ดา้นโทรคมนาคม 

รองประธาน                       
ดา้นวทิย ุ/โทรทศัน์ 

ประธานกสทช. 

ประธาน กทค. ประธาน กสท. 

กก. 
เศรษฐ 
ศาสตร์ 

กก. 
กฎ 
หมาย 

กก.  
คุม้ครอง
ผูบ้ริโภค 

กก. 
(?) 

กก. 
เศรษฐ 
ศาสตร์ 

กก. 
กฎ 
หมาย 

กก.  
คุม้ครอง
ผูบ้ริโภค 

กก. 
(?) 



กรรมการเหลอื 7 คน และมีบอร์ดเดยีว 

• สะดวก 

• รวดเร็ว  

• หาข้อสรุปได้ง่าย 

• ส่ังการง่าย 



องคก์ร ภายใต ้
กระทรวงไอซีที 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จ านวน 7 คน 

ดา้น
กิจการ
กระจาย
เสียง    
1 คน 

ดา้น
กิจการ
โทรทศัน์  

1 คน 

ดา้น
กิจการ
โทรคมฯ   

1 คน 

ดา้น
กฎ 
หมาย  
1 คน 

ดา้น
เศรษฐ
ศาสตร์  
1 คน 

ดา้น
คุม้ครอง
ผูบ้ริโภค  

1 คน 

ดา้น
วิศวกรรม

1 คน 

คณะกรรม
การดิจิทลั

ฯ 



ข้อสังเกต 

• ไม่มีผู้เช่ียวชาญด้านการศึกษาและวฒันธรรม  

• มีผู้เช่ียวชาญด้านวศิวกรรมมาแทน 

• สะท้อนว่า ต่อไปนี ้เทคโนโลยจีะน า แต่มิตด้ิานวฒันธรรมจะ
หายไป 

• ความจ าเป็นทีต้่องมีกรรมการเพือ่รักษาสมดุลระหว่างเทคนิค 
และเนือ้หา ตามที่เคยเป็นประเดน็ถกเถยีงกนัในการร่าง พ.ร.บ. 
ในอดตีทีผ่่านมา ถูกลบหายไป 



การเปลีย่นแปลงคุณสมบัตทิัว่ไป 

• การก าหนด อายุ ต าแหน่งบริหาร และ ประสบการณ์  
• สะท้อนการวางกรอบให้กรรมการทั้ง 7 คน อยู่ในแวดวง
ผู้บริหารระดบัสูง ที่คุ้นเคยกบัระบบการท างานของรัฐ 
และ บริษัทเอกชน  

• จึงย่อมเข้าใจ และมีแนวโน้มเอือ้ประโยชน์ให้ภาครัฐและ
เอกชนมากกว่าภาคประชาชน 

• กดีกนัผู้แทนภาคประชาชน และคนรุ่นใหม่ออกไปอย่าง
ส้ินเชิง 
 



การเปลีย่นแปลงคุณสมบัตทิัว่ไป 

• ต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 45 ปี แต่ไม่เกนิ 65 ปี  

• ต้องเป็น หรือ เคยเป็น ข้าราชการ พนักงานหน่วยงานรัฐ  
– มีต าแหน่งไม่ต ่ากว่าหัวหน้าส่วนราชการระดบักรมขึน้ไป  (อธิบด/ีอธิการบด)ี 

– หรือ เป็นรองศาสตราจารย์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี  

– หรือ เป็นทหารยศตั้งแต่พลโทขึน้ไป  

– หรือต้องเป็น หรือ เคยเป็นผู้บริหาร ไม่ต ่ากว่า 3 ปี ในระดบัรองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ในบริษัทมหาชน  ทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 1 พนัล้านบาท  

– หรือมปีระสบการณ์ท างานด้านคุ้มครองผู้บริโภค ไม่น้อยกว่า 10 ปี 

 



กระบวนการสรรหา 

• ยกเลกิการมส่ีวนร่วมของประชาชนและผู้เกีย่วข้อง 

• มาตรา 5 ให้ยกเลกิการได้มาซ่ึงรายช่ือผู้สมควรได้รับเลอืก
เป็นกรรมการ โดยวธีิการคดัเลอืกกนัเอง ตาม พ.ร.บ. 
องค์กรจัดสรรคลืน่ความถี่ฯ 2553 

• คณะกรรมการสรรหา ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการระดบัสูง
ของฝ่ายตุลาการ และมสิีทธิทีจ่ะใช้ดุลพนิิจ โดยที่
ประชาชนไม่สามารถมส่ีวนรวมในการแสดงความเห็น 



คณะกรรมการสรรหา 
1. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  
2. ประธานศาลฎีกา  
3. ประธานศาลปกครองสูงสุด  
4. ประธานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ 
5. ประธานกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดนิและพทิักษ์สิทธิ

มนุษยชน  
6. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย  
• โดยให้ส านักงานปลดักระทรวงดจิิทัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม ท าหน้าที่เป็นหน่วย

ธุรการด าเนินการสรรหาและคดัเลอืกกรรมการ โดยให้ปลดักระทรวงน ารายช่ือผู้
สมควรได้รับการคดัเลอืกจ านวน 2 เท่าของกรรมการ กสทช. เสนอให้ประธานวุฒสิภา 
เพือ่ให้วุฒสิภาลงมตคิดัเลอืกให้เสร็จภายใน 30 วนั 



ปรับหน้าทีเ่พือ่ลดทอนอ านาจ 

• ก าหนดให้ กสทช.มอบให้หน่วยงานอืน่ของรัฐด าเนินการ
ตามแผนการจัดให้มบีริการโทรคมนาคมพืน้ฐานโดย
ทัว่ถึงและบริการเพือ่สังคมแทนได้ (เพิม่มาตรา 50 วรรค 
ห้า) 

• กรณนีี ้ให้ กสทช. โอนเงนิที่เรียกเกบ็ได้ตามวรรคสาม 
และทีก่ าหนดไว้ตามวรรคส่ีให้แก่หน่วยงานอืน่ของรัฐ
ดงักล่าวเพือ่ด าเนินการต่อไป 



ปรับบทบาทให้เป็นรัฐวสิาหกจิ 
• เงนิได้จากการประมูลคลืน่โทรคมนาคมต้องน าส่งเงนิเข้ากองทุนพฒันา

ดจิิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสังคม 
• เงนิทีไ่ด้จากการประมูลคลืน่ความถี ่และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ

กจิการ เมื่อหักค่าใช้จ่ายในการประมูล และเงนิทีต้่องน าส่งเข้ากองทุนพฒันา
ดจิิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสังคมแล้ว เหลอืเท่าใดให้น าส่งเป็นรายได้ของ
แผ่นดนิ 

• ให้กรรมการบริหารกองทุนวจัิยและพฒันากจิการกระจายเสียง กจิการ
โทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคมเพือ่ประโยชน์สาธารณะ สามารถน า
เงนิกองทุนฯ ไปลงทุนได้ (เพิม่มาตรา 52 (6) และแก้ไขเพิม่เติมมาตรา วรรค
สาม) 



ตรวจสอบเข้มเพือ่ให้ท าตามนโยบายของรัฐ 

• ยุบ "กตป." คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัตงิานตาม 
พ.ร.บ.กสทช.  ฉบับเดิม  

• ตั้งคณะกรรมการก ากบัการประเมินผลการปฏิบัตงิานขึน้แทน
ประกอบด้วย 

•  ผู้แทนกระทรวงการคลงัเป็นประธาน ผู้แทนกระทรวงดิจิทลัฯ 
ส านักงานงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หน่วยละ 1 คนเป็น
กรรมการ 



The Power That Be 

• กสทช. สามารถเรียกคนืคลืน่ความถี่ทีไ่ม่ได้ใช้ประโยชน์ 
หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า เพือ่น ามาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า
ยิง่ขึน้  

• ภายใต้เงือ่นไขว่า ต้องมกีารก าหนดวธีิการทดแทน ชดใช้ 
หรือการจ่ายค่าตอบแทนส าหรับผู้ทีถู่กเรียกคนืคลืน่
ความถี่ในแต่ละกรณี (ร่างมาตรา 16) 



เจตนารมณ์ของการปฏิรูปส่ือ 

•แก้ไขปัญหาผูกขาด      

•น าไปสู่ความเท่าเทยีม 



ต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

 มีสิทธิในการเข้าถงึส่ือ 
 มีส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบและถ่วงดุล 
Check & 

Balance 



Community Broadcasting !?! 

ส่ือวทิยุ และโทรทศัน์ ชุมชน 

เคร่ืองมือที่ทรงอ านาจ 
เพือ่ครอบครองอุดมการณ์ 

Power 

 
Hegemony 

กลุ่มของประชาชน 
ระดับฐานราก 
People 

 
Diversity 





Sir Winston Churchill 

• Success is not final, 
• Failure is not fatal, 
• It is the courage to 

continue that counts. 



ขอบคณุค่ะ  


